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مشاركةتوصیة ١٠ 

حفل اعالن نتائج بطولة الرياضيات في الجماهيري شقيب السالم
! كن أول المعلقین

اقام المركز الجماهيري شقيب السالم حفل اعالن نتائج بطولة الرياضيات للمدارس االبتدائية للسنة الثانية

ُنشر: 2019-06-21 19:46:08كتب: كل العرب - الناصرة

عممت الناطقة اإلعالمية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية الكاتبة الصحفية رانية مرجية البيان التالي: "تم مؤخرا االحتفال ببطولة الرياضيات

للمدارس االبتدائية في شقيب السالم. حيث اقام المركز الجماهيري شقيب السالم حفل اعالن نتائج بطولة الرياضيات للمدارس االبتدائية للسنة الثانية على

التوالي تحت اشراف وتنظيم قسم التعليم.

حضر الحفل العديد من المسؤولين من هيئة تطوير النقب ، مسؤولون

من شركة ماتيفك والعشر اصابع، نائب رئيس المجلس المحلي، طاقم

شركة المراكز الجماهيرية، مدراء مدارس، معلمون، مرشدون، اهالي،

ومشتركو البطولة.

تخلل الحفل توزيع شهادات مرشدات مؤهالت في موضوع تعليم

رياضيات بصورة محوسبة على مجموعة مستقبلي من مركز شباب

شقيب السالم بإدارة محمد الصوفي تلى ذلك االعالن عن المدرسة

الفائزة في البطولة الجماعية اال وهي مدرسة المستقبل وحصولهم

على درع البطولة للسنه الثانية على التوالي وكذلك حصول صف

الثالث 3 على المرتبة االولى من بين جميع الصفوف المشاركة حيث

تم توزيع جوائز قيمة لجميع طالب الصف.

وحصلوا اول ثالث مراتب في بطولة الرياضيات الفردية على جائزة

حاسوب لوحي (تابليت)

الفائزين هم:

المركز االول ارجوان ابو تكفه 

المركز الثاني يوسف ابو رجال 

المركز الثالث مي الحمامدة

كما تم منح مدير مدرسة المستقبل االستاذ عبدهللا الجرجاوي شهادة تقدير على تعاونه ودعمه للمشاريع التعليمة على مدار السنوات السابقة. واختتم االحتفال

بتوزيع شهادات تقدير لجميع المشاركين في البطولة"إلى هنا البيان.
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أخبرنا بماذا تفكر؟
Responses 0

حزنأحببتمضحكاليك

ھل أحببت ھذا المحتوى؟
اشترك في كل العرب لتلقي التحديثات الیومیة ألحدث المقاالت التي سیتم تسلیمھا مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

اشترك أدخل البرید اإللكتروني
أخِف ھذه الرسالة



تسجیل الدخولكل العرب0 تعلیقات 1

tتغريدfرتب طبقاً لألفضلشارك

أو قم بالتسجیل على DISQUS سّجل الدخول باستخدام

االسم

ابدأ المناقشة...
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شارك بأول تعلیق.

سیاسة التعلیق في كل العرب
اھال بك الى تعقیبات موقع كل العرب للتعبیر عن رايك بشكل حر!

رجاًء اقرأ سیاسة التعلیق الخاصة بنا قبل التعلیق.
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إقرا ايضا في هذا السياق:

إعالن نتائج بطولة الرياضيات في الجماهيري شقيب السالم

افتتاح اول مركز للعلوم في الجماهيري شقيب السالم

شقيب السالم الثانوية تحتفل بتخريج الفوج السابع والعشرين

مدرسة شقيب السالم الثانوية تفوز بجائزة مهرجان االفالم القطري للمجتمع العربي

اعتقاالت ولوائح اتهام ضد مشتبهين من رهط وشقيب السالم

اعتقاالت ولوائح اتهام ضد مشتبهين من رهط وشقيب السالم بالتجارة باألسلحة

شقيب السالم تستقبل رمضان بالحب والمودة بمشاركة البلدات والقرى المجاورة

شقيب السالم: ثالث إصابات في شجار بين شبان أحدهم بعيار ناري

شقيب السالم: ثالث إصابات في شجار بين شبان أحدهم بعيار ناري
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